
 

 

Nr. 36 din 01.02.2022 
Către toate cluburile afiliate, 

INVITAŢIE 
 

Federația Română de Taekwon-do I.T.F. și ACS LIGA DE EST - Vaslui vă invită să participați 
la Stagiul Național Regional de Perfecționare pentru Sportivi / Taekwon-do Kids, 02-04 februarie 
2022, care vor avea loc în localitatea Vaslui. 
 

1. INFORMAŢII GENERALE: 
 

Stagiile se vor desfășura după cum urmează: 
 

• Centurile negre, la Sala ACS LIGA DE EST Vaslui, Str. Mareșal Constantin Prezan, nr. 
11-13 (lateral Profi), Vaslui.  
Pt. Waze sau alt navigator, click pe link: 
https://maps.google.com/maps?q=46.6439094543457%2C27.733535766601562&z=17&hl
=en 

 
• Centurile colorate, la Sala Polivalentă Vaslui, Str. Decebal, Nr. 1, Vaslui.  

Pt. Waze sau alt navigator, click pe link: 
https://www.google.com/maps/place/Sala+Polivalent%C4%83+Vaslui/@46.6339886,27.73
2717,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40ca736318a26115:0x855a62466b30ab33!8m2!3d
46.6339803!4d27.7349512  

 
Participă doar cluburile sportive afiliate la F.R. TKD. I.T.F. care respectă cerințele pentru anul 

2022. 

https://maps.google.com/maps?q=46.6439094543457%2C27.733535766601562&z=17&hl=en
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La stagiul de sportivi se acceptă participarea sportivilor legitimați în cadrul FRTKD ITF. 
 
 
 

Înscrierea online se va face în perioada 01-03 februarie 2022, ora limită 2000. 
 

Adresa de internet la care se va face înscrierea este https://app.taekwondo-itf.ro la secțiunea 
Evenimente.  

Mai puteți accesa aplicația și de pe site-ul federației, https://www.taekwondo-itf.ro și făcând click 
pe “Sistem FRTKD vechi”. 

Veți folosi pentru a vă conecta datele din sistemul vechi. Dacă întâmpinați probleme, luați 
legătura cu dl. secretar federal Cristian Popa. 
 

Taxe de participare la: 
● Stagiul tehnic de perfecționare pentru sportivi: 100 lei 
● Stagiul Taekwon-do Kids: 80 lei. 
● În cazul în care sportivul participă la ambele stagii, taxa cumulată este de 150 lei. 

Restul taxelor sunt prezentate pe pagina Federației https://www.taekwondo-itf.ro/taxe/ 

2. CAZAREA și MASA 
 

Se fac în regim propriu. 
 
 

3. ÎNSCRIEREA LA STAGIU 
 

Înscrierea la stagiu se va face numai online.  
 

Taxele de participare precum și vizele anuale de sportiv (acolo unde este cazul) se vor achita 
direct în contul FRTKD prin depunere directă sau virament bancar. 
 
 

4. ECHIPAMENTUL NECESAR 
 

Echipamentul obligatoriu al sportivilor include DOBOK ITF, cu inscripțiile oficiale. 
 
   5. PROGRAMUL 
    
Centuri negre (sala ACS LIGA DE EST Vaslui, Str. Mareșal Constantin Prezan, nr. 11-13 (lateral 
Profi), Vaslui): 
  
   Vineri   - 4 februarie 2022  - 17:00 - 18:00 – I dan 
        - 18:00 – 19:30 – II – VI dan 
   Sâmbătă   - 5 februarie 2022  - 10:30 - 11:30 – I dan 
        - 11:30 – 12:45 – II – VI Dan 
        - 12:45 – 14:00 – pauza de masă 
        - 15:30 – 16:30 – I dan 
        - 16:30 – 18:00 – II – VI dan 
        - 18:00 – 20:00 – examen de centuri negre 

https://app.taekwondo-itf.ro/
https://www.taekwondo-itf.ro/
https://www.taekwondo-itf.ro/taxe/


 

 

   Duminică   - 6 februarie 2022  - 10:30 - 11:30 – I dan 
        - 11:30 – 12:45 – II – VI Dan 
        - 13:00 Final de stagiu. 
 
 
 
 
 
Centuri colorate (Sala Polivalentă Vaslui, Str. Decebal, Nr. 1, Vaslui): 
 
   Vineri   - 4 februarie 2022  - 20:00 - 21:00 – stagiu tehnic centuri colorate 
   Sâmbătă   - 5 februarie 2022 - 09:00 - 11:00 – stagiu tehnic centuri colorate 
        - 10:00 – 11:00 – Taekwon-do Kids 
        - 12:45 – 14:00 – pauza de masă 
        - 14:00 – 15:00 – stagiu tehnic centuri colorate 
        - 15:00 – 16:00 – Taekwon-do Kids   
  Duminică   - 6 februarie 2022  - 09:00 - 11:00 – stagiu tehnic centuri colorate 
        - 10:00 – 11:00 – Taekwon-do Kids. 
 
NOTĂ: Este posibil ca programul sa sufere modificări, însă acestea vor fi anunțate în timp util cluburilor. 
 
 

    
 Președinte FRTKD ITF Secretar General FRTKD ITF Director Comisie tehnică FRTKD ITF 
Cosmin  Oprescu – 4 dan     Dan Goron - 6 dan   Master Alexandru Mureșan – 7 dan 
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